


ŚWIATOPOGLĄD ŚWIATOPOGLĄD 
NEW AGENEW AGE



ŚWIATOPOGLĄDŚWIATOPOGLĄD

ll względnie stały względnie stały zespół sądówzespół sądów (często (często 
wartościujących), wartościujących), przekonań i opiniiprzekonań i opinii na na 
temat otaczającego świata czerpanych z temat otaczającego świata czerpanych z 
rozmaitych dziedzin kultury, głównie z rozmaitych dziedzin kultury, głównie z 
nauki, sztuki, religii i filozofii.nauki, sztuki, religii i filozofii.

ROZUMIENIE CZŁOWIEKA I ŚWIATAROZUMIENIE CZŁOWIEKA I ŚWIATA



CECHY ŚWIATOPOGLĄDUCECHY ŚWIATOPOGLĄDU

ll uniwersalność uniwersalność (dotyczy wielu aspektów (dotyczy wielu aspektów 
życia) życia) 

ll usystematyzowanieusystematyzowanie (hierarchia wartości i (hierarchia wartości i 
celów ze względu na które człowiek celów ze względu na które człowiek 
podejmuje swoje działania).podejmuje swoje działania).
Strukturalizacja ta jest efektem albo Strukturalizacja ta jest efektem albo 
określonego określonego wychowania albo wychowania albo 
samodzielnej refleksjisamodzielnej refleksji. . 



ŚWIATOPOGLĄD ŚWIATOPOGLĄD 

POSTAWY POSTAWY 

POSTĘPOWANIEPOSTĘPOWANIE

Przyjmuje się, że do rozwoju światopoglądu Przyjmuje się, że do rozwoju światopoglądu 
dochodzi w dochodzi w trakcie rozwoju osobniczego trakcie rozwoju osobniczego 
człowiekaczłowieka, przy czym światopogląd powstaje , przy czym światopogląd powstaje 
wyłącznie na gruncie wyłącznie na gruncie uwarunkowań kulturowychuwarunkowań kulturowych, , 
nie zaś biologicznych.nie zaś biologicznych.



NEW AGENEW AGE

ll pogląd stary jak świat pogląd stary jak świat „Nic nowego w Nowej Erze”„Nic nowego w Nowej Erze”

(spirytualizm, irracjonalizm, subiektywizm, intuicjonizm, (spirytualizm, irracjonalizm, subiektywizm, intuicjonizm, 
gnozagnoza))
Jedyna nowość to przeniknięcie do kultury Jedyna nowość to przeniknięcie do kultury 
masowej (literatura, kino, telewizja).masowej (literatura, kino, telewizja).



GŁÓWNE ZAŁOŻENIA NEW AGEGŁÓWNE ZAŁOŻENIA NEW AGE



ODWIECZNA, UNIWERSALNA ODWIECZNA, UNIWERSALNA 
PRAWDA PRAWDA JEST W KAŻDEJJEST W KAŻDEJ

KULTURZE I ŚWIATOWEJ RELIGIIKULTURZE I ŚWIATOWEJ RELIGII
ll treść prawdy jest treść prawdy jest uniwersalnauniwersalna, taka sama , taka sama 

dla każdego człowieka na Ziemi, a dla każdego człowieka na Ziemi, a 
konkretne doktryny religijne są różnymi konkretne doktryny religijne są różnymi 
formami językowymiformami językowymi mającymi ułatwić jej mającymi ułatwić jej 
przyjęcie i zrozumienieprzyjęcie i zrozumienie

TOLERANCJA DLA SPRZECZNYCH TOLERANCJA DLA SPRZECZNYCH 
ZAŁOŻEŃ, TWIERDZEŃ I RELIGIIZAŁOŻEŃ, TWIERDZEŃ I RELIGII



WSZECHŚWIAT TO WSZECHŚWIAT TO 
ORGANICZNA CAŁOŚĆORGANICZNA CAŁOŚĆ

ll Człowiek powinien żyć w zgodzie z Człowiek powinien żyć w zgodzie z 
powszechnym rytmem Wszechświatapowszechnym rytmem Wszechświata

ll Potrzeba jedności i kontaktu z Naturą, Potrzeba jedności i kontaktu z Naturą, 
Matką Ziemią, przyrodą i duchamiMatką Ziemią, przyrodą i duchami



„BÓG WEWNĄTRZ”„BÓG WEWNĄTRZ”

ll Bóg nie jest oddzielnym Bytem Bóg nie jest oddzielnym Bytem –– człowiek człowiek 
jest boskijest boski

ll Nie ma rozróżnienia między Stwórcą i Nie ma rozróżnienia między Stwórcą i 
stworzeniemstworzeniem

ll Bóg jako uniwersalny, wspólny i doskonały Bóg jako uniwersalny, wspólny i doskonały 
umysł ukryty w każdymumysł ukryty w każdym



BRAK POJĘCIA GRZECHUBRAK POJĘCIA GRZECHU

ll Jedynym złem jest Jedynym złem jest brak brak 
samoświadomości,samoświadomości, niezdawanie sobie niezdawanie sobie 
sprawy z własnej boskościsprawy z własnej boskości

ll Zbawienie polega na odkryciu „Wyższej Zbawienie polega na odkryciu „Wyższej 
Jaźni”, wewnętrznej boskości każdego Jaźni”, wewnętrznej boskości każdego 
człowiekaczłowieka

ll Źródłem odkupienia są techniki Źródłem odkupienia są techniki 
rozszrzające świadomość np..: medytacjarozszrzające świadomość np..: medytacja



KARMAKARMA
I REINKARNACJAI REINKARNACJA

ll Każdy człowiek ma „dług karmiczny” i Każdy człowiek ma „dług karmiczny” i 
musi go odpracować musi go odpracować 



TRZY CZĘŚCI CZŁOWIEKATRZY CZĘŚCI CZŁOWIEKA

ll CiałoCiało
ll DuszaDusza
ll Ciało astralneCiało astralne



JEZUSJEZUS

ll Uznany za Mistrza, bo dzięki temu, że Uznany za Mistrza, bo dzięki temu, że 
uwierzył, że jest Bogiem, to doszedł do uwierzył, że jest Bogiem, to doszedł do 
doskonałościdoskonałości



CEL DZIAŁANIACEL DZIAŁANIA

ll Zmienić świadomość ludzi, to ma zmienić Zmienić świadomość ludzi, to ma zmienić 
wszystkie aspekty życia człowieka:wszystkie aspekty życia człowieka:
ludzie będą żyli na wyższej świadomości, ludzie będą żyli na wyższej świadomości, 
w jedności z Energią, sobą nawzajem, w jedności z Energią, sobą nawzajem, 
Naturą. Stanie się to przez połączenie Naturą. Stanie się to przez połączenie 
milionów umysłów. W zdobyciu tej milionów umysłów. W zdobyciu tej 
świadomości pomagają „duchowi świadomości pomagają „duchowi 
przewodnicy” przewodnicy” –– dobre duchydobre duchy



GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ 
IDEOLOGIĘ NEW AGE?IDEOLOGIĘ NEW AGE?



OFERTA NEW AGE OFERTA NEW AGE 
JESTJEST KIEROWANA DO DZIECIKIEROWANA DO DZIECI

!!!!!!



ll FilmyFilmy
ll KsiążkiKsiążki
ll Gazety i czasopismaGazety i czasopisma
ll Gry komputeroweGry komputerowe
ll InternetInternet
ll Inne Inne 



DZIECKODZIECKO

ll nie ma ukształtowanego światopoglądunie ma ukształtowanego światopoglądu
ll często przyjmuje rzeczy bezkrytycznieczęsto przyjmuje rzeczy bezkrytycznie
ll nie umie oprzeć się presji reklamynie umie oprzeć się presji reklamy
ll jest ciekawejest ciekawe
ll lubi kolekcjonować, graćlubi kolekcjonować, grać
ll ma potrzebę bohaterówma potrzebę bohaterów



RODZICERODZICE

ll KOCHAJĄ SWOJE DZIECIKOCHAJĄ SWOJE DZIECI
ll są odpowiedzialni za wychowanie, są odpowiedzialni za wychowanie, 

ukształtowanie ukształtowanie 
ll powinni mieć wpływpowinni mieć wpływ
ll powinni chronićpowinni chronić
DLATEGO…..DLATEGO…..

POWINNI POWINNI KONTROLOWAĆKONTROLOWAĆ



PRAWDĄ JEST, ŻE…PRAWDĄ JEST, ŻE…

ll Nie da się ochronić dzieci przed Nie da się ochronić dzieci przed 
wszystkimi zagrożeniamiwszystkimi zagrożeniami

ll Źle jest „trzymać dzieci pod kloszem”Źle jest „trzymać dzieci pod kloszem”



WYZWANIEM JEST….WYZWANIEM JEST….
ll ukształtować dziecko dokonujące ukształtować dziecko dokonujące 

właściwych wyborów /decyzjiwłaściwych wyborów /decyzji

DECYZJE             ŚWIATOPOGLĄDDECYZJE             ŚWIATOPOGLĄD

DLATEGODLATEGO
RODZIC RODZIC POWINIEN KONTROLOWAĆPOWINIEN KONTROLOWAĆ JAKI JAKI 

ŚWIATOPOGLĄD JEST ŚWIATOPOGLĄD JEST 
PRZEKAZYWANY JEGO DZIECKUPRZEKAZYWANY JEGO DZIECKU



JAK SPRAWDZIĆ?JAK SPRAWDZIĆ?

ll Jaka jest wizja człowieka i otaczającego Jaka jest wizja człowieka i otaczającego 
go świata przekazywana w filmie, książce go świata przekazywana w filmie, książce 
itp.? Czy jest to biblijny obraz świata?itp.? Czy jest to biblijny obraz świata?

ll Kto jest twórcą?Kto jest twórcą?
ll Jakie mogą być skutki? Jakie mogą być skutki? 
ll Do jakich wniosków można dojść?Do jakich wniosków można dojść?



Z MAŁYCH RZECZY POWSTAJĄ Z MAŁYCH RZECZY POWSTAJĄ 
DUŻE RZECZYDUŻE RZECZY



Wszystko mi wolno,Wszystko mi wolno,
ale nie wszystko budujeale nie wszystko buduje

1Kor10,231Kor10,23

Unikajcie wszystkiego, Unikajcie wszystkiego, 
co ma choćby pozór zła.co ma choćby pozór zła.

1Tes 5,221Tes 5,22


